
ANO VIII,  NÚMERO 137 -  JULHO DE 2021

Projeto Adote a Arte emociona participantes no HGG
Campanha humanitária contou com gincana entre os colaboradores da unidade de saúde e arrecadou mais de 5,5 toneladas de alimentos. Os 
mantimentos arrecadados foram distribuídos para profissionais da classe artística que ficaram sem trabalho durante a pandemia da covid-19

Muita música e emoção marcaram o 
encerramento da campanha humanitária, 
realizado, no dia 9 de julho, pelo Hospital 
Estadual Alberto Rassi – HGG em prol do 
projeto "Adote a Arte", desenvolvido pelo 
cantor Xexéu. A gincana para a 
arrecadação de alimentos para a classe 
artística rendeu mais de 5,5 toneladas de 
mantimentos e produtos de higiene e 
limpeza. Além do show de solidariedade, 
os colaboradores do HGG deram show no 
palco do auditório Dr. Luiz Rassi durante 
as apresentações artísticas.

Os jurados, o cantor Xexeu, o artista 
plástico Alexandre Liah e a cantora Mara 
Cristina, tiveram muito trabalho para 

escolher a melhor apresentação do dia. A 
equipe vencedora do "Show de Talentos" 
foi a do quarto andar, a "Acústico 4" com o 
show do médico nefrologista Afonso 
Lucas. Já a campeã geral foi a equipe do 
primeiro andar, a "União faz a força", com 
a somatória da pontuação da 
apresentação musical e da quantidade de 
alimentos arrecadados.

União
De acordo com a diretora de 

enfermagem do HGG, Natálie Alves, o 
melhor do evento foi ver o trabalho em 
conjunto e o esforço de todos os 
envolvidos. "A ideia da gincana foi 

Colaboradores do HGG se uniram durante a gincana solidária em prol do projeto Adote a Arte, 
idealizado pelo cantor Xexéu. Foram arrecadadas mais de 5,5 toneladas de mantimentos

extraordinária, movimentou o hospital, 
gerou uma competição do bem, e os 
colaboradores correram atrás da 
arrecadação. No fim, todos ganharam. 
Estou aqui desde 2012 e esta foi a 
gincana com mais movimentação e 
arrecadação, na qual todas as 
categorias, sem exceção, se 
empenharam", comenta a diretora.

Natálie reforça que depois de um ano 
e meio de pandemia, com os eventos 
internos suspensos e tudo muito restrito 
para a manutenção da segurança de 
todos, as equipes estavam sentindo falta 
dessa alegria. "O HGG é isso: é união da 
assistência com trabalho, diversão. Foi 
muito bom esse evento para colocar 
novamente essa emoção correndo nas 
nossas veias para continuarmos em 
frente", afirma.

Para Mariana Batista, psicóloga do 
HGG e integrante da equipe vencedora, 
foi gratificante participar. "Foi bom estar 
aqui, não só pela possibilidade de mostrar 
para os colegas habilidades que eles não 
conhecem e que diferem das nossas 
atividades, mas também pela questão da 
arrecadação, pois sabemos o benefício 
que vai ter, independentemente da vitória 
geral", enfatiza a psicóloga.

A nutricionista Anayse Amorim Dias, 
também integrante da equipe vencedora, 
ficou feliz em participar e contribuir com 
este projeto. "Maravilhoso ajudar outros 
artistas que neste período de pandemia 
estão precisando. Sem palavras para 
descrever a alegria de poder participar 
deste evento hoje", ressalta .

O artista plástico Alexandre Liah 
comentou sobre a iniciativa do HGG em 
abraçar a causa do "Adote a Arte". "É uma 
atitude fabulosa, não só do HGG, como 
também do Xexéu. Pelo momento que os 
artistas estão passando, o mínimo que a 
gente pode fazer é proporcionar este 
conforto", analisa o artista plástico.

A cantora Mara Cristina se emocionou 
durante a apresentação. "Foi incrível como 
sempre. Vi a quantidade de pessoas que 
se uniram para fazer o bem. O HGG é um 
dos lugares pelo qual eu tenho mais amor 
e carinho de fazer música. Estou sem 
palavras", salientou a cantora.

Xexéu ressaltou que ser jurado neste 
evento do HGG foi diferente. "Durante as 
apresentações eu chorei diversas vezes 
de tão lindo, tão fantástico e tão bem 
escolhidas as músicas. Temos realmente 
verdadeiros artistas no HGG", analisa.

O cantor também agradeceu por toda 
ação de arrecadação de mantimentos 
realizada no HGG. "O que importa 
realmente é o movimento de toda a família 
do HGG nessa gincana do bem, que vai 
ajudar a minimizar um pouco as 
necessidades da classe artística por causa 
da covid-19. Está vindo na melhor hora 
possível", finaliza Xexéu.

O cantor Xexéu se emocionou com a atitude 
dos colaboradores do HGG durante a ação

Jurados se emocionam durante as apresentações artísticas
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Prontuário afetivo é tema de webinar pelo HGG

O Hospital Estadual Alberto Rassi – 
HGG promoveu na noite do dia 14 de 
julho um webinar com o tema "Prontuário 
Afetivo, uma nova proposta de 
humanização em tempos de pandemia". 
O evento contou com a participação das 
psicólogas hospitalares no HGG 
Carolline Borges e Camila Paiva, da 
médica residente de psiquiatria no HGG 
Maiara Sena, e da subdiretora-técnica de 

Clínica Médica do HGG Fábia Mara 
Gonçalves, como moderadora. As 
profissionais abordaram a importância 
que é "cuidar do amor de alguém" e que 
o prontuário afetivo permite esta 
aproximação entre o paciente, a equipe 
e a família.

A psicóloga Carolline destacou que o 
prontuário afetivo não é um instrumento 
novo no processo de humanização 
hospitalar, mas que em razão da 
pandemia, acabou sendo utilizado de 
uma forma mais constante nas Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI), e também 
nas enfermarias. "O uso do prontuário 
afetivo propõe resgatar as subjetividades 
do sujeito que está internado e reforçar o 
vínculo entre o paciente, equipe e 
família. A gente nunca trabalha nenhum 
processo dentro das unidades 
hospitalares sem pensar nesse tripé 
[paciente, equipe e família]", afirma.

"O prontuário afetivo é uma forma 
que nós encontramos de 
instrumentalizar, de munir a equipe de 
saúde de informações daquele indivíduo, 
que antes não se tinha, para ser um 
facilitador do processo de comunicação 
verbal e não-verbal, e aí a gente 
consegue atingir a humanização". 

Equipe da Clínica Cirúrgica recebe 
premiação pelo segundo mês consecutivo

Encontro discutiu uma nova proposta de 
humanização em tempos de pandemia

ACONTECEU 

Clínica Cirúrgica leva premiação pela 2ª vez

Paciente internado 
considera equipe 
do HGG como família

Desde o momento em que o 
paciente Cleiton Miguel Rodrigues de 
Paula, de 34 anos, deu entrada no 
HGG pela primeira vez, em fevereiro 
deste ano, ele já passou por vários 
procedimentos cirúrgicos por causa 
de uma fístula endovascular 
ocasionada após uma queda da 
plataforma do Eixo Anhanguera. Ele 
apresentou deslocamento da retina, 
abalo das córneas e uma fratura no 
crânio. E, em consequência disso, foi 
realizada a inserção de quatro 
próteses em sua cabeça.

 Cleiton afirma que sem a equipe 
do HGG para atendê-lo, não teria 
sobrevivido. “A partir do momento em 
que cheguei aqui, eles abraçaram a 
minha causa, marcaram as minhas 
cirurgias. Se eu estou aqui hoje vivo, 
é porque eles me salvaram.”

De acordo com a gerente interina 
do setor de Clínica Cirúrgica, Juliana 
Carvalho, ele segue internado para 
tomar a medicação corretamente, 
pois tem feito uso de antibióticos para 
tratar de uma infecção. 

Considerado um paciente 
carismático, Cleiton é conhecido por 
vários colaboradores nos corredores 
do HGG. Sempre muito animado, o 
paciente também é fã de música e 
gosta muito das apresentações dos 
Saraus Virtuais do HGG. 

Em decorrência do trauma, 
Cleiton perdeu a visão e ainda 
precisa fazer mais procedimentos 
cirúrgicos. E mesmo assim, o 
paciente não perde o sorriso no 
rosto, e afirma ficar triste só em 
pensar em ir embora do hospital. 
“Virou uma família para mim, pelo 
tempo que estamos convivendo e 
fazendo amizade. Quando o médico 
fala em me dar alta eu já acho ruim 
por saber que não verei mais a 
equipe”, finaliza o paciente.

O Núcleo de Segurança do Paciente 
(NSP) do HGG entregou no dia 20 de 
julho a premiação "Destaque em 
Segurança do Paciente" para a Clínica 
Cirúrgica. Em sua terceira edição, o 
setor recebeu o troféu pelo segundo 
mês consecutivo, com 71 notificações. 

Foram 423 notificações registradas no 
mês de junho.

De acordo com a coordenadora do 
NSP, Estefany Izidório, o objetivo da 
ação é incentivar, estimular e premiar o 
setor que mais fizer notificações no mês. 
"O troféu ficará no setor vencedor 
durante um mês. Após o fechamento das 
notificações do mês subsequente, o 
troféu será entregue ao setor que 
notificar mais", comenta a coordenadora.

Para a enfermeira e gerente interina 
do setor de Clínica Cirúrgica, Juliana 
Carvalho, as notificações são um meio 
de conquista para mudanças positivas 
no setor. "É por meio dessas ações que 
conseguimos melhorar os nossos 
serviços e protocolos", pontua a 
enfermeira. Juliana afirma que no mês 
anterior conversou muito com a equipe e 
incentivou a melhoria dos processos. 
"Conversei com todo mundo e todos 
ficaram felizes e motivados a realizarem 
mais notificações. Fizemos mais do que 
no mês anterior e conquistamos 
novamente esta premiação", finaliza.
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Com um dos pilares pautados na pesquisa, HGG encerra o primeiro 
semestre de 2021 com 21 projetos concluídos e outros 13 iniciados 

O Hospital Estadual Alberto Rassi – 
HGG apresentou números positivos 
referentes ao Núcleo de Apoio à Pesquisa 
(NAP) e Comitê de Ética e Pesquisa 
(CEP) no primeiro semestre de 2021. 
Foram concluídos 21 projetos de pesquisa 
e iniciados outros 13. Para a médica e 
diretora de Ensino e Pesquisa do HGG, 
Fátima Lindoso, esse é o resultado de 
uma instituição que preza pelo ensino e 
pela assistência de qualidade, tendo um 
dos pilares pautados na pesquisa. "Nós no 
HGG temos buscado desenvolver o 
conhecimento alinhando-o e 
sedimentando-o por meio de pesquisas. 
Todos os nossos residentes, junto com 
seus preceptores, desenvolvem trabalhos 
de pesquisa que são apresentados ao 
término do curso. Isso tem trazido rica 
experiência, com resultados promissores. 
Inclusive, alguns deles têm servido para 
assessorar as gestões municipais e 
estaduais", afirma.

Fátima ressalta que, apesar das 
dificuldades de incentivo à pesquisa no 
Brasil, com a pandemia, novos campos 
foram abertos nessa área. Ela destaca 
ainda que o país não está tão longe, uma 
vez que o genoma do novo coronavírus foi 
codificado primeiro por duas 
pesquisadoras da Universidade de São 
Paulo (USP). "Nosso hospital tem um 
interesse muito grande de desenvolver 
pesquisas no estado de Goiás. Hoje, 
temos cadastradas nove pesquisas 
relacionadas à covid-19. O NAP tem 
desenvolvido ações motivadoras, trazendo 
temas que têm sido ofertados por 
profissionais renomados, incentivando 
esses jovens pesquisadores", destaca.

NAP
A advogada e coordenadora do Núcleo 

de Apoio à Pesquisa (NAP) do HGG, 
Adriane Espíndola, destaca que os 
pesquisadores do hospital possuem no 
NAP um suporte para o desenvolvimento 
de pesquisas, desde a elaboração do 
projeto, que é parte integrante do 
protocolo de pesquisa, até a finalização na 
elaboração de relatórios de encerramento. 
"O NAP funciona desde 2019, e neste ano 
de pandemia nós conseguimos manter o 
ritmo de trabalho e até incrementar o 
número de pesquisas aqui no HGG, 
mesmo trabalhando remotamente em 
algumas situações. Aqui, nós temos duas 
categorias de pesquisadores: os 
residentes que estão concluindo suas 
especializações e os profissionais que já 
pertencem ao corpo do hospital, sejam 
eles médicos ou da equipe 
multiprofissional", destaca. Além disso, o 
HGG também realiza projetos com 
pesquisadores de outras instituições.

Adriane, que também é membro titular 
da Comissão Nacional de Ética em 

No período, a unidade do Governo de Goiás, por meio de seu Núcleo de Apoio à Pesquisa e Comitê de Ética e Pesquisa conclui 21 
estudos. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, novos campos de pesquisa foram abertos na área da saúde 

Núcleo de Apoio à Pesquisa presta suporte 
aos pesquisadores da unidade de saúde

Pesquisa (Conep), do Ministério da 
Saúde, ressalta o crescimento de projetos 
de pesquisa durante a pandemia do novo 
coronavírus. Para a advogada, os 
profissionais se dispuseram trabalhar mais 
e se doar ainda mais em busca de 
respostas para a covid-19. "Com essa 
evidência do tema Ciência percebemos 
uma necessidade de valorização dos 
pesquisadores, e isso não implica apenas 
em aporte financeiros, mas também em 
respeito por parte da sociedade."

CEP
O Comitê de Ética em Pesquisa do 

HGG (CEP-HGG) também desempenha 
um papel importante na unidade. Formado 
por uma equipe multi e transdisciplinar de 
12 membros, composta por cinco 
médicos, dois psicólogos, uma 
farmacêutica, um fisioterapeuta, uma 
advogada, um teólogo e um representante 
dos participantes de pesquisa, o grupo se 
reúne mensalmente para 
acompanhamento dos projetos de 
pesquisa desenvolvidos no HGG.

Segundo a médica infectologista e 
coordenadora do CEP, Andréa Spadeto 
o Comitê atua de forma educativa e 
consultiva. "Nós criamos um Manual de 
Orientação ao Pesquisador, que é 
encaminhado a todos os pesquisadores 
que solicitam informações e também 
para aqueles que encaminham novos 
projetos de pesquisa que não estão 
em conformidade com as normas 
exigidas". Ao longo do ano, seus 
membros participam de uma série de 
atividades internas e externas como 
fóruns, seminários, mesas redondas, 
entre outros eventos. "Tenho percebido 
o fortalecimento da equipe e apesar de 
ser um trabalho voluntário, 
observamos o comprometimento e a 
disponibilidade de todos".

FIQUE ATENTO

Projetos e Pesquisas iniciados:

1 - Perfil epidemiológico dos pacientes 
no serviço de identidade de gênero, 
transexualidade e intersexualidade do 
Hospital Geral de Goiânia

2 - Polineuropatia amiloidótica familiar 
devido a mutações no gene TTR: 
análise epidemiológica e genotípica 
da população brasileira e dosagem de 
NFL plasmático como possível 
marcador de progressão e severidade 
de doença

3 - Tradução e validação da versão 
da Língua Inglesa para a Língua 
Portuguesa do Brasil do International 
Consultation on Incontinence 
Questionnaire for Male Lower Urinary 
Tract Symptoms Long Form (ICIQ-
MLUTS LF)

4 - Avaliação antropométrica e de 
perfil metabólico de mulheres 
submetidas a cirurgia bariátrica em 
um hospital público de referência

5 - Avaliação de desempenho de 
diferentes escalas preditoras para 
triagem de apneia obstrutiva do sono 
em pacientes com acidente vascular 
cerebral isquêmico

6 - Estudo da pressão intra-abdominal 
durante o reparo da hérnia incisional 
pela técnica de Lázaro da Silva

7 - Análise das alterações 
fonoaudiológicas em diabéticos e não 
diabéticos com covid-19

8 - Autoestima do paciente com 
diabetes e disfunção sexual

9 - Avaliação clínica, funcional e da 
qualidade de vida em pacientes com 
diabetes Mellitus tipo 2 pós covid-19

10 - Análise da capacidade funcional 
de obesos em fase pré-operatória de 
cirurgia bariátrica após infecção por 
covid-19

11 - Impacto do risco nutricional e 
estado nutricional nos indicadores 
hospitalares de pacientes internados

12 - Estado nutricional e 
comportamento alimentar de 
pacientes submetidos à cirurgia 
bariátrica: efeitos de suplementação 
proteica fortificada e influência de 
polimorfismos de nucleotídeo único

13 - Perfil fonoaudiológico do paciente 
obeso diagnosticado com covid-19"
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EXPRESSAS

Cuidados Paliativos
Há dois meses, um grupo formado por 

diretores, colaboradores do Núcleo de 
Apoio ao Paciente Paliativo (NAPP), da 
enfermagem e residentes médicos e de 
psicologia se reúne quinzenalmente para 
discutir o livro "A Roda da Vida", uma 
autobiografia de Elisabeth Kübler-Ross, 
médica psiquiatra suíça que viveu entre 
1926 e 2004 e revolucionou a concepção 
da relação médico/paciente,  pioneira em 
cuidados paliativos. Programa que há cinco 
anos conta com uma ala exclusiva no HGG 
e tem como principal objetivo trabalhar o 
sofrimento físico, psíquico, social e 
espiritual de pacientes com doenças sem 
possibilidade de cura.

De acordo com o psicólogo Dimilson 
Vasconcelos, um dos idealizadores do 
grupo, por meio desses encontros, os 
colaboradores do hospital esperam 
aprender um pouco de sua história de vida 
e seus ensinamentos. “Estamos fazendo 
encontros quinzenais onde fazemos uma 
discussão sobre o livro, que é uma 
autobiografia, desde a infância até quando 
ela institui esse movimento de cuidados 
paliativos. Ela foi uma das que levou os 
cuidados paliativos para os Estados 
Unidos. Aí a gente faz uma reflexão, uma 
forma de disseminar dentro da instituição 
essa filosofia de cuidados paliativos".

Treinamento
Médicos e residentes do Hospital 

Estadual Alberto Rassi – HGG 
participaram do treinamento sobre 
procedimentos guiados por ultrassom no 
dia 1º de julho. O objetivo foi capacitar os 
profissionais para a realização do exame 
à beira do leito dos pacientes internados 
no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da 
unidade de saúde. O HGG adquiriu, por 
meio de recursos repassados pela 
Secretaria de Estado da Saúde (SES), 
dois aparelhos de ultrassom portáteis que 
estão em utilização no Centro Cirúrgico e 
Centro de Terapia Intensiva (CTI).

De acordo com a coordenadora da 
Ala A do CTI, a médica intensivista Heloise 
Helena Silva Medeiros, o treinamento foi 
teórico e prático. "Durante o curso, os 
médicos puderam testar os conceitos e 
técnicas repassados. O procedimento visa 
principalmente a segurança do paciente", 
comenta a médica.

Para a ministrante do treinamento, a 
médica nefrologista e plantonista da UTI do 
HGG, Larissa Louise Cândida Pereira, este 
procedimento é considerado o quinto pilar do 
exame físico. "A ultrassonografia à beira do 
leito (TBL), ou Point-of-Care testing (POCT) 
auxilia nos diagnósticos mais complexos 
realizados na beira do leito em pacientes de 
UTI", afirma Larissa.

Orgulho LGBTQIA+
No Dia Internacional do Orgulho 

LGBTQIA+, 28 de junho, o HGG, realizou 
um webinar com o tema: Sexualidade e 
Identidade. Participaram da ação a 
ginecologista e sexóloga Sandra Portela, 
coordenadora do Núcleo de Orientação 
Interdisciplinar em Sexualidade (Nois), a 
psicóloga do Ambulatório TX, Flávia 
Nascimento, a subcoodenadora de Atenção 
à Saúde da População LGBTQIA+ da 
Secretaria de Estado da Saúde, Bianca 
Lopes, e o paciente do Ambulatório TX, 
Caleb Costa.

Sandra Portela ressaltou o trabalho 
dos grupos de terapia  do HGG. Durante os 
encontros, de acordo com a sexóloga, é 
possível resolver problemas de disfunções 
sexuais, que, por muitas vezes, são 
emocionais e psicológicos. "Tanto no Nois 
como no Ambulatório TX desmistificamos 
vários problemas, como emocionais, que 
são tão importantes quanto as questões 
físicas relacionadas à sexualidade.".

A psicóloga Flávia Nascimento 
falou sobre sexualidade e identidade de 
gênero. Para ela, é importante pensar na 
inclusão da população do movimento. 
"Falamos sobre sexualidade e 
ressaltando que é algo individual e cada 
um expressa de uma maneira diferente, 
e que deve ser respeitada."

t.

Apoio:

Integrado à Política de Humanização, o Sarau do HGG leva semanalmente apresentações de músicos voluntários ao hospital. 
Confira os melhores momentos das últimas atrações: 

Krisley Dias, Carlinhos  Veiga, Rodrigo Paladino, Mika e Biah Carvalho foram os responsáveis pela animação 
dos Saraus do HGG no mês de julho. O repertório foi de sertanejo, passando pelo gospel e pelo pop rock, com 
músicas que ecoaram pelos corredores do hospital e pelos corredores do hospital e smartphones.

José Pereira foi um dos pacientes que 
aproveitou o Sarau da cantora Mika 

O paciente Júlio César elogiou o projeto 
durante o Sarau de Carlinhos Veiga

A técnica em enfermagem Fernanda 
Ferreira sempre aprecia os Saraus 
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